
     
 

 

  4-החידון האולימפי ה

 שאלות שלב הגמר פתרון

 (14.5.19)מעודכן לתאריך 

 1שלב 
 
-בקרב בהתעמלות זהב במדליית מתעמלות האחרונים האולימפיים המשחקים בשלושת זכו מדינה מאיזו. 1

 ?רב

 ב"ארה .1

 סין .2

 רומניה .3

   רוסיה .4

 
 (?1948) לאחריה וגם( 1936) השנייה העולם מלחמת לפני גם זהב במדליית זכתה יהודייה ספורטאית איזו. 2

 אלק אילונה .1

 מאייר הלנה .2

 פרייס אלן .3

 קלטי אגנס .4
 
  ?האולימפית בתוכנית החּוִפים כדורעף שולב אולימפיים משחקים באילו .3

 1984 לס'אנג לוס .1

 1992 ברצלונה .2

 1996 אטלנטה .3

 2000 סידני .4
 
 ?האולימפיים במשחקים פעמים ארבע ישראל את שייצגה היחידה הספורטאית מיהי .4

 בשייט בוסקילה ורד .1

 צורנית בשחייה גלושקוב אנסטסיה .2

 בסייף חטואל לידיה .3

 אמנותית בהתעמלות ריבקין נטע .4
 
 
 ?היום עד ישראל מדינת השתתפה אולימפיים קיץ משחקי בכמה. 5
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 ?האולימפיים במשחקים נשים התחרו בהם הראשונים הענפים שני מהם. 6

 וטניס גולף .1

 ורכיבה גולף .2

 וקשתות טניס .3

 וקשתות למטרה קליעה .4
 
 אולימפיות?מיהי הספורטאית המעוטרת ביותר במדליות . 7

 לאריסה לטינינה, ברה"מ .1

 אליסון פליקס, ארה"ב .2

 דאון פרייזר, אוסטרליה .3

 אגנס קלטי, הונגריה .4
 
מ' באותם משחקים  5,000בריצת  והן מ' 1,500בריצת מי מהרצים הבאים זכה במדליית זהב הן . 8

 אולימפיים?

 סטיב אובט, בריטניה .1

 הישם אל גארוז', מרוקו .2

 לאסה וירן, פינלנד .3

 קיפ קיינו, קניה .4
 
 בשיא האולימפי לנשים בקפיצה משולשת?מאיזו מדינה הספורטאית שמחזיקה . 9

 אוקראינה .1

 ברית המועצות .2

 קולומביה .3

 קמרון .4
 

 ? 10מי מהספורטאים הבאים זכו בשתי מדליות זהב בקרב . 10

 ברוס ג'אנר וג'ים ת'ורפ .1

 ראפר ג'ונסון וביל טומי  .2

 תומס דבוז'אק ודן אובראיין .3

 בוב מתיאס ודאלי תומפסון .4
 

 ייצגה את ישראל במשחקים האולימפיים?  לאטניסאית איזו . 11

 ציפי אובליזר  .1

 טובה אפשטיין  .2

 אילנה ברגר .3

 אנה סמשנובה .4
 

 ?הפאראלימפיים במשחקים נבבה בזה העיוור הרץ ישראל את ייצג האתלטיקה ממקצועות באיזה. 12

 מרתון .1

 מטר 10,000 .2

 מטר 5,000 .3

 מטר 100 .4



     
 

 מ' גב בשני משחקים אולימפיים? 200-מ' וב 100-מי השחיין שהשיג פעמיים זכייה כפולה ב. 13

 שאנדור ולאדאר מהונגריה .1

 רולאנד מאטס ממזרח גרמניה .2

 ארון פירסול מארה"ב  .3

 דייויד ת'יל מאוסטרליה .4
 

 הוא זהב מדליות בכמה. האולימפית המשואה בהדלקת עלי מוחמד המתאגרף התכבד אטלנטה במשחקי. 14
  ?האולימפיים במשחקים זכה

 אחת .1

 שתיים .2

 שלוש .3

 ארבע .4
 

 ?2012מאיזו מדינה הספורטאי שזכה במדליית הזהב בטניס ליחידים גברים במשחקי לונדון . 15

 ארה"ב .1

 ארגנטינה .2

  בריטניה .3

 ספרד .4
 

 ?האולימפיים החורף משחקי בתולדות ביותר ת/המעוטר ת/הספורטאי מי. 16

 נורבגיה, ביורנדלן איינר אולה .1

 נורבגיהביורגן,  מריט .2

 נורבגיה, דאהלי ביורן .3

 הולנד, ווסט איירין .4
 

 ?2016מי השחיין ששבר פעמיים את השיא העולמי בשחייה במשחקי ריו . 17

 מ' חתירה 50, אנתוני ארווין .1

 גבמ'  200, מרפי ראיין .2

 מ' פרפר 100, ג'וזף סקולינג .3

 חזהמ'  100, אדם פיטי .4
 

 ?זהב במדליית שזכתה הראשונה היהודייה הספורטאית הייתה מי. 18

 קופלנד ליליאן .1

 ינסקהשוו נשטייןשקיר אירנה .2

 קלטי אגנס .3

 רוזנפלד פאני .4
 

 ?הפאראלימפיים במשחקים ליבוביץ קרן השחיינית זכתה זהב מדליות בכמה. 19

 חמש .1

 שש .2

 שבע .3

 שמונה .4



     
 

 אי פעם במדליה אולימפית? מי הכדורסלנית הצעירה ביותר שזכתה. 20

 1976ננסי ליברמן, מונטריאול  .1

 1984שריל מריל, לוס אנג'לס  .2

 1988סינתיה קופר, סיאול  .3

 2004סו בירד, אתונה  .4
 

 

 2 שלב

 

 1סרטון 

 פלורי קתרין? זה בסרטון ארד יעל התמודדה מולה ודאית'הג של שמה מה .1

 5 מקום? אלה במשחקי הישגה היה מה, 1996 אטלנטה במשחקי גם השתתפה ארד יעל .2

 גק" 61? ארד יעל התמודדה שבה המשקל קטגורית מהי .3

 ספורט ועדת ר"יו? בישראל האולימפי בוועד היום תפקידה מהו .4
 

  2 סרטון

 גרמניה מזרח, אנדר קורנליה? ייצגה מדינה ואיזו שבסרטון השחיינית הימי .1

 אולימפיים משחקים 2? השתתפה אולימפיים משחקים בכמה .2

 מדליות 8? כ"בסה זכתה אולימפיות מדליות בכמה .3

ארבע ב שזכתה הראשונה השחיינית? האולימפיים המשחקים בהיסטוריית לזכותה נרשם הישג איזה .4
 אולימפיים משחקים באותם זהב מדליות

 
 3סרטון 

 ורה צ'סלבסקה, צ'כוסלובקיה? המתעמלת בסרטון ואיזו מדינה ייצגה הימי .1

 מדליות 7בסה"כ?  בכמה מדליות זהב אולימפיות זכתה .2

 משחקים אולימפיים 3בכמה משחקים אולימפיים השתתפה?  .3

 מחאה בזמן השמעת המנון ברית המועצותכאות ימינה בטקס הענקת המדליות  מדוע היא מביטה .4
 

 4סרטון 
 מילדרד דידריקסון, ארה"בטאית בסרטון ואיזו מדינה ייצגה? הספור הימי .1
 1932לוס אנג'לס מאילו משחקים אולימפיים לקוח סרטון זה?  .2
 משוכות וזריקת כידוןמ'  80באילו מקצועות זכתה במדליית הזהב?  .3
 השופטים פסלו את סגנון קפיצתה? מדוע נמנעה ממנה מדלית הזהב בקפיצה לגובה .4
 

 5סרטון 

 יפן וברית המועצותמי הנבחרות המשחקות בסרטון זה?  .1

 1964טוקיו שחקים אולימפיים לקוח סרטון זה? מאילו מ .2

 3-0יפן איזו נבחרת נצחה במשחק ובאיזו תוצאה?  .3

 הראשון לנשים, טורניר משחק הכדורטורניר הכדורעף ראשוניותו של טורניר זה?  במה מתבטאת .4
 הקבוצתי הראשון לנשים

 



     
 

 3 שלב

 בשני מקצוע באותו( שליחים מרוצי ללא) באתלטיקה אישיות אולימפיות זהב מדליות בשתי שזכו נשים 12 ומנ

 .זכתה בו האתלטיקה מקצוע ואת האתלטית שם את נוציי. לפחות אולימפיים משחקים

 

 מקצוע האתלטיקה שם האתלטית
מ' משוכות 80 שירלי סטריקלנד  

'מ 100 ואיומיה טיוס  
מ' 100 גייל דיברס  

אן פרייזר-שלי מ' 100   
אקרט-ברבל ווקל מ' 200   

מ' 200 ורוניקה קמפבל  
ז'וזה פרק-מארי מ' 400   

מ' 800 קסטר סמניה  
מ' 1,500 טטיאנה קזנקינה  

מ' 5,000 מסרט דפאר  
מ' 10,000 דררטו טולו  

מ' 10,000 טירונש דיבאבה  
 ק. לגובה יולנדה באלאש

 ק. לגובה אולריקה מייפארט
 ק. במוט ילנה איסינבייבה
 ק. למרחק הייקה דרקסלר

אטונג-אמבנגו פרנסיוז  ק. משולשת 
 ה. כדור ברזל תמרה פרס

וילי-ואלרי אדמס  ה. כדור ברזל 
 דיסקוס נינה רומנשקובה

ג'אל-אבלין שלאק  דיסקוס 
 דיסקוס סנדרה פרקוביץ'
 יידוי פטיש אניטה ולודרצ'יק

 הטלת כידון רות פוקס
 הטלת כידון ברבורה ספוטקובה

קרסיג'קי ג'וינר   קרב שבע 
 

 


